Trondheim kommune

Untatt offentlighet
Jfr Off.l. §5a, jfr. Fvl. §13, 1.ledd

Helse- og velferdskontorene

Til bruk for kommunen

Søknad mottatt

SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
Personalia
SØKERS NAVN

FØDELSNR. (11 SIFFER)

ADRESSE

TELEFONNR.

POSTNR., STED

SIVILSTAND

OPPLYSNINGER TIL DEG SOM SØKER
Du kan bruke søknadsskjemaet til de fleste helse- og omsorgstjenestene som ligger innenfor kommunens
ansvarsområde. Du finner mer informasjon om tjenestene du kan søke om på www.trondheim.kommune.no/hvk.
Dette skjemaet er ment til bruk der du (den som trenger tjenester) er over 18 år.
Ved å fylle ut dette skjemaet, kan du på en enkel måte gi helse- og velferdskontorene de opplysningene vi trenger for å
komme i gang med behandlingen av søknaden din.
Som hovedregel er det du som har et behov for helse- og omsorgstjenester, som skal søke og skrive under søknaden
selv. Andre kan søke på vegne av deg, men da må du gi samtykke til dette. Dine pårørende kan søke om
pårørendestøtte, men du må også samtykke til dette.
Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt og opplysningene om deg vil derfor bli behandlet som
fortrolig. Du har rett til å se dokumentene i saken din. Du har også rett til å klage på det vedtaket du får. Du vil få mer
informasjon om dette i vedtaket.
En del tjenester må du betale en egenandel for, mens andre er gratis. Du kan få mer informasjon om dette av
saksbehandler, eller på www.trondheim.kommune.no.
For å få kommunale helse- og omsorgstjenester, er det ulike vilkår og kriterier som du må oppfylle. Du kan få mer
informasjon om hva som skal til for å få de enkelte tjenestene ved å kontakte helse- og velferdskontoret i bydelen din.
Helse- og velferdskontoret vil også kunne gi deg informasjon om tjenester og tiltak utenfor vårt ansvarsområde. Du er
velkommen til å ta kontakt hvis du har spørsmål.

Søknadsskjemaet gjelder for søknad om tjenester innenfor følgende områder:
Opphold i sykehjem
Hjemmehjelp/renhold
For følgende tjenester er det utarbeidet egne
Rehabiliteringstiltak
Personhjelp - Hjemmesykepleie
søknadsskjema som må benyttes:
Avlastningstiltak
Brukerstyrt personlig assistanse
Tilrettelagt fritid/støttekontakt
Oppfølgingstjenester
Individuell plan
Leie av kommunal bolig
Sysselsettingstiltak
Dagsenterplass
Pårørendestøtte
Fysioterapi
Middagsombringing
Ergoterapi
Trygghetsalarm
Hvis du har behov for informasjon om noen av
Hjelpemidler
tjenestene, kan du kontakte Helse- og
velferdskontoret.
Hvis søknaden gjelder forlengelse av et vedtak du har i dag, kryss her .

Bakgrunn for søknaden
BESKRIVELSE AV PROBLEMOMRÅDER.
HVA ER DET DU OPPLEVER SOM VANSKELIG I HVERDAGEN?

Hva søkes du om?
HVILKE TILTAK ER DET DU TROR KAN BIDRA TIL Å LØSE PROBLEMET?

Funksjonsevne – Hvor selvhjulpen er du i daglige gjøremål?
BEVEGELIGHET/GANGFUNKSJON
Innendørs og utendørs
PERSONLIG STELL OG PLEIE
(samt påkledning og toalettbesøk)
MÅLTIDER
Tilberede og gjennomføre
HUSHOLDNINGSOPPGAVER
Renhold og innkjøp
TRYGGHET

SOSIAL KONTAKT

SYKDOMMER/DIAGNOSER

SYN

HØRSEL

MEDISINER

HJELPEMIDLER

HAR DU HJELP FRA FØR (for eksempel hjemmesykepleie/hjemmehjelp)?
HVA SLAGS HJELP? HVOR OFTE?

FASTLEGE

Økonomi
NETTOINNTEKT / TYPE INNTEKT/TRYGDEYTELSE

BOUTGIFTER / BOLIGTYPE

BEHOV FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING ELLER
KONTAKT MED NAV?
JA
NEI

HJELPESTØNAD
HAR DU HJELPESTØNAD?

HVIS NEI – HAR DU SØKT OM HJELPESTØNAD?

JA
NEI

JA
NEI

Pårørende/kontaktpersoner
NAVN

TLF.PRIV.

TLF.ARB/MOBIL

FORHOLD/SLEKT

HAR NØKKEL?

Hovedpårørende merkes med *)stjerne.
Husk også å skrive opp verge, hvis du har det.

Underskrift av søker

STED

DATO

UNDERSKRIFT

Fyll gjerne ut vårt samtykkeskjema og legg ved søknaden. Samtykkeskjemaet finner du på:
www.trondheim.kommune.no/hvk
Søknaden sendes til Helse og velferdskontoret i den bydelen du bor:
Lerkendal

Falkenborg

Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Helse- og velferdskontor Falkenborg
Postboks 2300 Torgard
7004 Trondheim

Tlf. 72 54 64 00

Tlf. 72 54 15 00

